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Stanovisko finančnej komisie k prerokovaniu návrhu rozpočtu na rok 2017 

 

     Finančná komisia na svojom stretnutí dňa 7.2.2017 prerokovala návrh rozpočtu na rok 2017, 

orientačne na roky 2018, 2019.  Pri návrhu rozpočtu na rok 2017 sa tento v prevažnej časti 

zostavoval podľa nastavených priorít investičných ako i neinvestičných, pričom sa 

zohľadňovalo v bežnom rozpočte aj  skutočné plnenie rozpočtu za rok 2016.  Celkový návrh 

rozpočtu na rok 2017 finančná komisia charakterizuje nasledovne: 

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný vo výške 467.139 eur na strane príjmov 

i výdavkov. Základným pilierom pri zostavovaní rozpočtu sú príjmy z výnosu podielových daní 

poukazované obci a tvoria 56 % bežných príjmov a príjmy  z miestnych daní a poplatkov, ktoré 

tvoria 23 % bežných príjmov. Transfery  prevažne na výkon štátnej správy tvoria cca 15 % 

bežných príjmov. Vzhľadom na pokles žiakov sa predpokladá s nižším transferom na Základnú 

školu cca o 3000 eur, takže výdavky na energie sú nastavené z rozpočtu obce.   

Vo výdavkovej časti rozpočtu sa finančná komisia zaoberala podrobnejšie štruktúrou 

výdavkov, kde odporúča vyčleniť finančné prostriedky nasledovne:  

1. Údržba kancelárií obecného úradu výmenou ohrievacích telies v sume 5000 eur 

2. Navýšenie prostriedkov na odmeny obecného zastupiteľstva z titulu zastupovania o 500 

eur 

3. Údržba miestnych ciest a mostíkov podľa predchádzajúcich doporučení komisie 

výstavby a životného prostredia v sume 6000 eur (vrátane zimného posypu) 

4. Údržba verejného priestranstva pred kultúrnym domom zatrávňovacími panelami 

v sume 2500 eur 

5. Údržba a dohľad nad nevyužívanými objektami v majetku obce spojeného s údržbou 

týchto budov v sume 2000 eur 

6. Číslovanie hrobov na miestnom cintoríne v sume 3500 eur 

7. Údržba a výmena oplotenia na miestnom cintoríne v sume 5000 eur 

8. Údržba podlahy v budove školy vyplývajúca z výkonu štátneho zdravotného dozoru   

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v sume 6990 eur 

9. Príspevok na záujmové vzdelávanie pre deti ZŠ Bacúch vo výške 550 eur 

10. Príspevok na záujmové vzdelávanie pre deti ZŠ Beňuš s trvalým pobytom v obci 

Bacúch vo výške 1200 eur  

11. Príspevok pre Farský úrad v Bacúchu na reštaurátorské práce spojené s nástennými 

maľbami v kostole Sv. Jozefa v sume 5000 eur 

12. Príspevok pre Folklórnu skupinu Bacúšan na ich činnosť a krojové vybavenie v sume 

1500 eur 

13. Spoluprácu s Jednotou dôchodcov Slovenska pri rozvíjaní ich činnosti v obci 

s možnosťou zapojenia na rozpočet obce v sume cca 350 eur (reprezentačné, preprava, 

materiál) 

14. Príspevok pre činnosť Futbalového klubu 09 Bacúch v sume 4000 eur, kde komisia 

zohľadnila náväznosť na skutočné náklady za rok 2016 na prevádzkovanie areálu 
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futbalového ihriska a to na energie, hnojivá, náhradné diely a servis kosačky, palivá do 

kosačky, vývoz žumpy. Tieto náklady činia cca 3500 eur za kalendárny rok.  

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 172500 eur. Jedná sa o tieto 

investičné akcie: 

- rekonštrukcia zostávajúcej časti verejného osvetlenia, v sume 80 tisíc 

- rekonštrukciu domu smútku v sume 36 tisíc eur 

- technické zhodnotenie kultúrneho domu (elektroinštalácia, ozvučenie a osvetlenie 

kinosály) v sume 27 tisíc eur 

- pokračovanie na výstavbe kanalizácii prepojením vetiev a tlakových skúšok zberného 

kanalizačného zberača v sume 22 tisíc eur 

- technické zhodnotenie objektu vybavenosti zriadením solárneho panelu na ohrev vody 

v sume 4 tisíc eur 

- vybudovania autobusových zastávok na razcestí v sume 3,5 tisíc eur. 

Schodok v kapitálovom rozpočte je vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami z  fondu 

rozvoja obce. 

Vzhľadom na uvedené finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu takto zostavený 

návrh rozpočtu na rok 2017 schváliť. 

 

V Bacúchu, dňa 07.02.2017    

 

 

 

                                                                            Stanislav Jančo 

                                                                        predseda finančnej komisie 

 

 

 

 

 

 

 

 


